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Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! Od wczoraj z wszystkich zakątków 

świata dociera do nas radosne poselstwo Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa! 

Przesyłamy sobie nawzajem życzenia pokoju i nadziei. Dołączamy się do tego 

przesłania i życzymy Wam dobrych i pogodnych myśli, słów które leczą i pomoc-

nej dłoni na wyciągnięcie ręki. Cały Kościół głosi dziś zwycięstwo życia nad 

śmiercią objawione w Chrystusie. Bóg o nas zawsze pamięta i przychodzi do każ-

dej i każdego z nas ze Słowem o życiu i nadziei. Zapraszamy do wspólnej modli-

twy każdą rodzinę i dom. Nie jesteście dzisiaj sami, ponieważ Duch Święty łączy 

nas w jeden Kościół. Przypominamy, że odpowiednim miejscem do odprawienia 

domowego nabożeństwa jest to, które pomieści wszystkich jego uczestników i w 

którym każdy będzie się dobrze czuł. Może być miejsce wokół stołu, przy którym 

spotykacie się podczas posiłku lub inne, które Wam odpowiada. Pośrodku sta-

wiamy krzyż. Jeśli macie w domu tylko wiszący to zdejmijcie go ze ściany i po-

łóżcie. Obok niech znajdzie się Pismo Święte, z którego będziecie czytać wyzna-

czone teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem nadziei i 

zbawienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym Pan do nas przemawia, 

natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność Ducha Świętego, który nas jed-

noczy. Dzisiejsze nabożeństwo składa się z tekstów Ewangelii o Zmartwychwsta-

niu Jezusa Chrystusa. W przygotowanym porządku umieszczone są teksty biblijne 

(wg przekładu Biblii Ekumenicznej. Akompaniament do pieśni znajdziecie na 

stronie naszej parafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompania-

ment/ Aby z niego skorzystać należy wprowadzić w zakładce „filtr” numer pieśni 

podany w porządku nabożeństwa. W agendzie znajdziecie także tekst kazania, 

który dostępny będzie w formie nagrania na naszej stronie Facebook. Kościół po-

wierza Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego jesteśmy powo-

łani sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co robimy, czyńmy w imie-

niu Jezusa Chrystusa! Alleluja Chrystus Zmartwychwstał! Złączeni w modlitwie 

oraz z życzeniami Bożego Pokoju – dk Wiktoria Matloch i ks. dr Roman Pracki 

 

 

 

 

 

Celebrans:  
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W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 

Uczestnicy wykonują zgodnie ze swoją tradycją znak krzyża na czole, ustach i 

piersiach, lub trzy małe krzyże, po czym odpowiadają razem: 

 † 

Jak było na początku teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen 

 

• Hasło dnia: 

Chrystus Pan mówi: Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i Hadesu. (Obj 1,18) 

 

• Pieśń 203 

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. 

Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł zstępuje, niewiasty pociesza: 

„Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał.” Alleluja! 

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale: 

Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja! 

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie 

wątpili: Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja! 

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, samym się tylko ukazuje wiernym: 

Nieśmiertelności przedstawia znamiona, wśród uczniów grona. Alleluja! 

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone; za 

poniżenia został wywyższony, nad wszystkie trony. Alleluja! 

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele, oto zabity Bóg twój żyje w ciele; 

śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”, jak Dawid śpiewa. Alleluja! 

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, wina pierwszego rodzica 

zgładzona; niebios zamkniętych jest otwarta brama synom Adama. Alleluja! 

9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie 

nowe, z dala mijając nieszczęść naszych groby, miejsca, osoby. Alleluja! 

10. Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie, daj w łasce Twojej 

stateczne wytrwanie i niech tak w chwale jakoś Ty, również my 

zmartwychwstaniemy. Alleluja! 

Zmartwychwstanie Mt 28 



 

 

1 Gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena i 

inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. 2 Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. 

Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 

Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. 4 Strażnicy na jego 

widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. 5 Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bój-

cie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. 6 Nie ma Go tu, zmartwych-

wstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 Pójdźcie 

też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do 

Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. 8 Odeszły więc 

szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego 

uczniom. 9 Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś 

podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. 10 Wtedy Jezus im powiedział: 

Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie Moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam 

Mnie zobaczą. 

 

Przekupienie strażników Mt 28 

11 Gdy one jeszcze były w drodze, niektórzy ze strażników dotarli już do miasta i 

powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co się wydarzyło. 12 Ci zaś zebrali się z 

przełożonymi ludu, a po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy 13 i polecili im: 

Rozgłaszajcie: W nocy, gdy spaliśmy, przyszli Jego uczniowie i Go wykradli. 14 

A gdyby namiestnik się o tym dowiedział, my go przekonamy i wybawimy was z 

kłopotów. 15 Wzięli więc pieniądze i postąpili, jak im polecono. I tak rozeszła się 

ta wieść wśród żydów i znana jest po dzień dzisiejszy. 

 

Jezus ukazuje się Marii Magdalenie J 20 

11 Maria zaś stała przy grobie i płakała. Płacząc, zajrzała do grobowca 12 i zoba-

czyła dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden przy głowie, a drugi przy no-

gach, gdzie było złożone ciało Jezusa. 13 Zapytali ją: Kobieto, dlaczego płaczesz? 

A ona odpowiedziała: Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli. 14 Gdy 

to powiedziała, odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wie-

działa, że jest to Jezus. 15 A Jezus zapytał ją: Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo 

szukasz? Ona sądząc, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, 

powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. 16 Jezus powiedział do niej: 

Mario! Wtedy ona zwróciła się do Niego i powiedziała po hebrajsku: Rabbuni! - 

to znaczy: Nauczycielu. 17 Jezus jej oznajmił: Nie dotykaj Mnie, bo nie wstąpiłem 



 

 

jeszcze do Ojca. Idź do Moich braci i powiedz im: Wstępuję do Mojego Ojca i 

waszego Ojca, do Mojego Boga i waszego Boga. 18 Poszła więc Maria Magdalena 

i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. 

 

W drodze do Emaus Łk 24 

13 W tym samym dniu dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów* od Jeruzalem. 14 Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co 

się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i 

szedł z nimi. 16 Lecz ich oczy były jakby zasłonięte, tak że Go nie poznali. 17 On 

zaś zapytał ich: O czym tak rozprawiacie, idąc? Zatrzymali się zasmuceni. 18 A 

jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział: Ty jesteś chyba jedynym 

przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co tam się stało w tych dniach. 19 

Zapytał ich: O czym? Oni zaś odpowiedzieli: O tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, 

który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem, 

20 o tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 21 A 

my spodziewaliśmy się, że On właśnie ma wybawić Izraela*. Dzisiaj upływa już 

trzeci dzień, jak się to wszystko stało. 22 Także niektóre kobiety z naszego grona 

zdumiały nas: będąc rano przy grobie, 23 nie znalazły Jego ciała. Przyszły i opo-

wiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że On żyje. 24 Wtedy niektó-

rzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale Jego 

nie zobaczyli*. 25 Na to On powiedział do nich: O, bezmyślni i zbyt nieczułego 

serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. 26 Przecież Mesjasz mu-

siał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. 27 Następnie zaczynając od Moj-

żesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich Pismach odnosiło się 

do Niego. 28 Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, On sprawiał wra-

żenie, że chce pójść dalej. 29 Oni jednak nalegali: Pozostań z nami, bo dzień mija 

i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi. 30 A gdy zasiadł z nimi 

przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. 31 Wtedy otworzyły 

się im oczy i poznali Go, lecz On stał się dla nich niewidzialny. 32 I powiedzieli 

do siebie: Czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał 

Pisma? 33 Powstali i o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgro-

madzonych Jedenastu i innych z nimi, 34 którzy mówili: Pan naprawdę zmar-

twychwstał i ukazał się Szymonowi. 35 Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło 

się w drodze i jak Go rozpoznali przy łamaniu chleba. 

 



 

 

Zmartwychwstały ukazuje się uczniom Łk 24 

36 Gdy to mówili, sam Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział: Pokój wam. 37 

Oni przerazili się i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. 38 A On ich zapytał: 

Dlaczego jesteście zatrwożeni? Dlaczego wątpliwości ogarniają wasze serca? 39 

Zobaczcie Moje ręce i stopy - to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i zobaczcie - przecież 

duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie, Ja mam. 40 Gdy to powiedział, pokazał 

im ręce i stopy. 41 Kiedy zaś z radości jeszcze nie dowierzali i byli zdumieni, 

zapytał ich: Macie tu coś do jedzenia? 42 Podali Mu kawałek pieczonej ryby. 43 

A On wziął i zjadł w ich obecności. 44 Potem zwrócił się do nich: To właśnie wam 

mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o Mnie 

napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 45 Wtedy otworzył ich 

umysły, aby rozumieli Pisma. 46 I powiedział im: Zostało przecież napisane, że 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych. 47 W Jego imię 

będzie głoszone wszystkim narodom wezwanie do opamiętania dla odpuszczenia 

grzechów, zaczynając od Jeruzalem. 48 Wy jesteście tego świadkami. 49 Oto Ja 

posyłam wam Obietnicę Mojego Ojca. Dlatego pozostańcie w mieście dopóki nie 

przyjmiecie mocy z wysokości. 

 

Jezus i Tomasz J 20 

24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, kiedy przy-

szedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie powiedzieli mu: Widzieliśmy Pana. On jednak 

powiedział: Jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca w 

miejsce gwoździ, i nie włożę ręki w Jego bok, nie uwierzę. 26 A po ośmiu dniach 

Jego uczniowie znowu byli w domu, a z nimi Tomasz. Chociaż drzwi były za-

mknięte, Jezus przyszedł, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam!* 27 Następ-

nie oznajmił Tomaszowi: Podnieś tu swój palec i zobacz Moje ręce, podnieś swoją 

rękę i włóż w Mój bok, i nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. 28 Wyznał Mu 

Tomasz: Mój Pan i mój Bóg. 29 Jezus mu powiedział: Uwierzyłeś, ponieważ Mnie 

ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

 

 

Jezus ukazuje się siedmiu uczniom J 21 

1 Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał 

się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael 



 

 

z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z Jego uczniów. 3 Szymon 

Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy z tobą. Wy-

szli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 4 Rano Jezus stanął na brzegu. 

Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. 5 Jezus zaś zapytał ich: Dzieci, czy 

macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. 6 Wtedy powiedział do nich: Za-

rzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili ją więc i nie mogli wy-

ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. 7 Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, po-

wiedział do Piotra: To jest Pan. Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, prze-

pasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. 8 Pozostali uczniowie nato-

miast przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć z rybami. Nie było bowiem daleko od lądu, 

jakieś dwieście łokci. 9 Kiedy wyszli na ląd, zobaczyli żarzące się węgle i poło-

żoną na nich rybę oraz chleb. 10 Jezus zaś powiedział do nich: Przynieście kilka z 

tych ryb, które teraz złowiliście. 11 Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na 

brzeg sieć, pełną wielkich ryb. Było ich sto pięćdziesiąt trzy. Mimo tak wielkiej 

ilości ryb, sieć się nie rozerwała. 12 Wówczas Jezus powiedział im: Chodźcie, 

posilcie się! Żaden jednak z uczniów nie odważył się Go zapytać: Kim jesteś? 

Wiedzieli, że to jest Pan. 13 A Jezus zbliżył się, wziął chleb i podał im, podobnie 

i rybę. 14 To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. 

 

Jezus i Piotr J 21 

15 A kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Powiedział mu: Paś Moje baranki. 16 Zapytał go znowu, po raz drugi: 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że 

Cię kocham. Powiedział mu: Troszcz się jak pasterz o Moje owce.17 Zapytał go 

po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Piotr się zasmucił, że za-

pytał go po raz trzeci: Czy kochasz Mnie? I odpowiedział Mu: Panie, Ty wszystko 

wiesz*, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Jezus: Paś Moje owce. 18 Za-

pewniam, zapewniam cię, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się sam i chodziłeś, 

dokąd chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce i ktoś inny 

cię przepasze, i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19 To zaś powiedział, aby zazna-

czyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A gdy to powiedział, oznajmił: Pójdź za Mną! 

 

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

 



 

 

• LITURGIA KOŃCOWA 

• Modlitwa powszechna Kościoła: 

 Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławiony je-

steś na wieki i na wieki błogosławione jest Imię Twoje, wywiodłeś wielkiego Pa-

sterza dusz z krainy umarłych i w Nim obdarowałeś nas pewnością zmartwych-

wstania i życia wiecznego. Ukoronowałeś ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa 

chwałą i dostojeństwem, aby na wieki był Głową i Panem Twojego ludu. Spraw w 

łasce swojej, aby ta cudowna wieść o życiu zwiastowana była całemu światu i aby 

wszyscy uwierzyli, że Twój Syn jest Panem i Chrystusem, że pokonał moce grze-

chu i śmierci, i w Nim dany jest nam pokój i życie. 

 Boże miłosierny i łaskawy, umocnij w nas wiarę w zwycięstwo Twojego 

Syna, abyśmy z Nim przezwyciężali wszelkie dręczące nas pokusy i wątpliwości, 

trwogę i obawę przed śmiercią. Złóż błogosławieństwo pokoju swojego na naszą 

Ojczyznę i na wszystkich jej obywateli. Rozbudź nowe życie w duszach obojęt-

nych i oziębłych, ucisz serca zaniepokojone i wątpiące w dobroć Twoją, pociesz 

smutnych i samotnych, chorych i umierających.  

 Panie zechciej ożywić Kościół swój i napełnij go mocą wiary, nadziei i mi-

łości. Błogosław lud Twój, jego biskupów i pasterzy. Spraw łaskawie, abyśmy pod 

zwycięskim sztandarem Chrystusa dobry bój wiary staczali, a w dniu radosnego 

zmartwychwstania wraz ze wszystkimi zbawionymi weszli do Królestwa Twojej 

chwały. 

Wysłuchaj nas dla zasługi krzyżowej Syna Twojego, Jezusa Chrystusa Pana 

i Zbawiciela naszego. Twoimi jesteśmy i Tobie powierzamy nasze sprawy. Jako 

Twoje dzieci Panie wołamy: 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo 

Twoje, * bądź wola Twoja, * jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego po-

wszedniego daj nam dzisiaj, * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom, * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode 

złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 

 

• Błogosławieństwo 

Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: 

 



 

 

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze Swoje 

nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz Swoją ku Tobie i 

niech ci da pokój. Amen. (4 Mż 6, 24-26)  Amen. 

† 
(znak krzyża) 

 

 

• Pieśń 196 

1. Szli do Emaus dwaj uczniowie, pogrążeni w myślach swych lub żalili się w 

rozmowie, jaki smutek gnębił ich. Łzy im zwisły pod powieką, ale od nich nieda-

leko Jezus zmartwychwstały szedł, niósł pociechę dla ich bied. 

2. Jezus tak i za mną chodził, gdym w próżnościach jeszcze żył i beztrosko w 

grzechu brodził; nieszczęśliwy czas to był, bezowocnie przetrwoniony; teraz jes-

tem znaleziony, bo Pan wspomniał owcę swą i przywrócił trzodzie ją. 

3. Gdy zawita jaka bieda, Chrystus nie opuści nas; On ci zginąć nigdy nie da, lecz 

w najstosowniejszy czas, chociażbyś się nawet żalił, że od ciebie się oddalił, 

właśnie wtedy blisko, tuż, On z pomocą stoi już. 

4. Pociesz wszystkie inne dusze w samotności życia dróg lub gdy Cię wzywają w 

skrusze wpośród dojmujących trwóg; gdyby też od świata w dali potajemnie wciąż 

płakali, wtedy ich zapytaj się: Dziecię, cóż tak dręczy cię? 

5. A gdy wieczór już nastanie, życia się nachyli dzień, gdy pomocy nam nie stanie, 

padnie nam na oczy cień: zostań z nami w czas zmierzchania, usłysz uczniów 

Swych błagania! Dzięki Ci, o Gościu mój, Za pociechy Twojej zdrój! 

 


